Notícies rurals
Butlletí número 21 de la Fundació del Món Rural (FMR), de l'1 de desembre de
2008

Tema de la quinzena
La Fundació del Món Rural va organitzar el passat novembre un cicle de jornades sobre
transgènics des del punt de vista de la recerca, la comercialització i el debat social

Els transgènics, a debat
La jornada Els organismes modificats genèticament: el debat polític del passat 21 de
novembre va cloure el cicle Els OGM: en sabem prou? organitzat per la Fundació del Món
Rural (FMR). En aquesta jornada de tancament es va produir un debat entre els
posicionaments més favorables i els més desfavorables amb els transgènics. Cinta
Barrachina, de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC), va afirmar
que la seva organització rebutja cap als organismes modificats genèticament no ja tant
per motius d’efectes en la salut i el medi ambient com pels efectes socieconòmics que
consideren que tenen. Des de l’OCUC van apostar per un consum responsable i per un
tipus de producció agrària ecològica i local i van rebutjar els transgènics que consideren
que perpetuen el model econòmic actual que centra els beneficis de la indústria
agroalimentària en les multinacionals. Va demanar un etiquetatge més clar i que es
garanteixi la lliure elecció del ciutadà a l’hora de decidir la compra. Per la seva banda, des
de Som lo que sembrem, Miquel Vallmitjana va llegir un manifest en el qual va reivindicar
“que la ciència avança replantejant-se teories i enfocaments” i va afirmar que
determinades opinions científiques es configuren com a part interessada. Va demanar més
pluralitat tant als comitès de bioseguretat oficials com als diferents debats que es
realitzen sobre el tema i va abandonar l'acte per discrepàncies amb l’organització.
Jaime Costa, de l’Associació Espanyola de Bioempreses (Asebio) va citar el continu
creixement dels conreus transgènics i l’aposta de molts productors de diferents països
com un dels punts a favor d’aquest sistema de millora genètica. Va recordar que a Europa
hi ha un acurat sistema de control sobre els possibles efectes ambientals i sobre la salut
que assegura que les varietats actualment en el mercat no suposen cap perill. També va
ressaltar els beneficis que tenen els organismes modificats genèticament, ja que, segons
va assenyalar, han reduït en el nombre de pesticides aplicats als conreus en 285,7 milions
de kg. Per la seva banda, Robert Jaimejuan, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
(JARC), va reclamar el dret del pagès a decidir quin tipus de conreu vol plantar i va
destacar que no s’han demostrat encara que els OMG tinguin efectes negatius. Va afirmar
que els transgènics suposen un avantatge per al pagès per augmentar la producció, reduir
els costos i ser resistent de manera eficaç, en el cas concret del blat de moro, a la plaga
del barrinador. També es va mostrar favorable a una normativa de coexistència que
garanteixi el dret del pagès a conrear producció modificada genèticament, ecològica o
convencional.
En les dues jornades anteriors es van abordar temes com ara la recerca o la
comercialització del transgènics o la percepció que els consumidors en tenen d’aquests.
L’objectiu del cicle va ser aportar a periodistes, consumidors, pagesos, tècnics,
comercialitzadors una informació suficient, plural i contrastada al voltant d’un tema
polèmic i complex com el dels transgènics. La iniciativa va comptar amb la col·laboració
de la Institució Catalana d’Estudis Agraris; Centre de Recerca en Economia i

Desenvolupament Agroalimentari; la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí.
Els transgènics a Catalunya
Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA)
European Food Safety Authority (EFSA)
Organització Mundial de la Salut
Nota de premsa de la jornada Els OGM: el debat polític
Nota de premsa de la jornada Els organismes modificats genèticament: orientacions en la
recerca i el desenvolupament
Nota de premsa de la jornada El comerç d'OGM

Notícies
El Consell de Ministres de la UE aprova la reforma de la PAC
El Consell de Ministres d’Agricultura de la Unió Europa ha aprovat la reforma de la Política
Agrària Comuna la qual cosa ha despertat diferents reaccions a Catalunya. Més info.
Top rural i Descubra rural, dos de les millors webs de turisme rural
Segons cita el suplement El Viajero, de El País, les webs Top Rural i Descubra rural són les
dues millors per a fer la reserva per internet en un allotjament de turisme rural. Més info.
Top rural. Descubre rural.

Iniciatives rurals
Contigo si, les dones rurals a la xarxa
Contigo si, és un projecte que neix amb l’objectiu de facilitar l’accés, el coneixement i la
capacitat per a l’ús dels serveis disponibles a la xarxa que poden ser d’utilitat per a les
dones de l’entorn rural. Més info.

Agenda
Congrés Nacional de Medi Ambient (Conama): Aquest congrés, que se celebrarà
entre l’1 i el 5 de desembre a Madrid abordarà en un dels seus debats el desenvolupament
rural, l’agricultura, la biodiversitat, la gestió forestal i la conservació del paisatge. Més
info.
IX Trobada Nacional de la Unió de Joves Pagesos: Sant Pere Sallavinera (L’Anoia)
acollinara el proper 13 de desembre la IX Trobada Nacional de la Unió de Joves Pagesos.
El món rural com a generador d’energia: La jornada, organitzada per la Fundació del
Món Rural i que tindrà lloc el proper 17 de desembre, abordarà la implantació territorial de
les energies renovables i el paper del món rural com a generador d'energia. Més info.

Bibliorrural
Pla d’Igualtat entre dones i homes al medi rural: La direcció de desenvolupament
rural sostenible ha endegat un pla per afavorir la igualtat entre homes i dones al medi
rural. Més info.
Conclusions de les jornades ‘Purins; on som i cap on anem?’: La Fundació del món
rural posa a disposició de la societat les conclusions de la jornada 'Purins; on som i cap on
anem?' destinada a aportar elements de reflexió i millora per continuar avançant en la
determinació d’un marc de tractament, planificació i gestió dels purins adequat a la
realitat catalana. Més info.
Resultats del 3er Trimestre de 2008 del Baròmetre del Clima de Confiança del
Sector Agroalimentari: L'Institut Cerdà elabora el Baròmetre del Clima de Confiança del
Sector Agroalimentari impulsat per la FMR i el Departament d'Agricultura, Alimentació i
Acció Rural. Més info.
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